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Termos e Condições para os Serviços NissanConnect 

Em vigor desde [1 de outubro de 2019] 

Introdução 

Conforme utilizados neste acordo ("Acordo"), os termos "você/si", "o(s) seu(s)/a(s) sua(s)" e "Subscritor" 
serão considerados como referindo-se a si, um indivíduo, em sua representação ou, se aplicável, atuando 
como um representante legal para uma empresa ou outra entidade jurídica que tenha adquirido ou 
alugado um veículo Nissan equipado com os Serviços NissanConnect ("Veículo"). Além disso, conforme 
utilizados neste Acordo, os termos "nós", "o(s) nosso(s)/a(s) nossa(s)" e "Nissan" serão considerados 
como referindo-se à NISSAN INTERNATIONAL SA, uma empresa constituída e existente ao abrigo das leis 
suíças, com o número de registo de empresa CH -550-1047524-0 e sede social em Zone d’Activités La 
Pièce 12, 1180 Rolle, Suíça e à NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, uma empresa constituída e existente ao 
abrigo das leis francesas, com o número de registo de empresa 443 089 990 e sede social em 8 rue Jean 
Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, França. Além disso, as seguintes pessoas e entidades são 
beneficiários terceiros do presente Acordo: (I) filiais, empresa-mãe, sucessores e titulares de direitos da 
Nissan International SA; (II) prestadores de serviços e as suas filiais, sucessores e titulares de direitos (III) 
e quaisquer funcionários, diretores, executivos, subcontratados, representantes e agentes de qualquer 
um dos anteriores.  

O nosso endereço postal é: Nissan International SA, A-one Business Center ZA La Pièce - Batiment B2, 
Route de l’Etraz 1180 Rolle, Suíça. Determinados Serviços NissanConnect e outras informações referidas 
neste Acordo estão disponíveis online. 

Consoante a sua especificação, o seu Veículo está equipado com uma unidade telemática de controlo 
NissanConnect e, se aplicável, com uma unidade principal e/ou um sistema de navegação que podem 
incluir interfaces de comunicação adicionais para smartphones ou outros dispositivos. Este equipamento 
pode ser utilizado para fornecer uma ampla gama de serviços e informações destinados a servi-lo e a 
qualquer outro condutor ou passageiro do seu Veículo e para facilitar a recolha, o tratamento e a 
utilização de determinados dados para prestar os Serviços ("Serviços NissanConnect") disponíveis na 
plataforma dedicada da Nissan, a Nissan Store. A utilização destes dados é explicada 
pormenorizadamente abaixo na Secção 4 intitulada "Dados Pessoais e Proteção de Dados". 

Os Serviços NissanConnect permitem ao Subscritor interagir com o Veículo e/ou utilizar diversas 
aplicações ["aplicação(ões)"] diretamente através do equipamento do Veículo ou indiretamente através 
de smartphone, computador ou outros dispositivos que permitam uma ligação à unidade telemática de 
controlo de veículos e aos sistemas do Veículo. A unidade telemática de controlo NissanConnect não é 
compatível com todos os smartphones ou outras tecnologias/vendedores de dispositivos. Além disso, 
podem não ser suportados smartphones ou dispositivos mais antigos. 

Por razões regulamentares e de segurança, determinados serviços podem ser desativados 
automaticamente durante a condução.  

Não nos responsabilizamos e não fornecemos qualquer garantia em relação à compatibilidade que existe 
atualmente entre o seu smartphone ou outros dispositivos e os Serviços NissanConnect, nem nos 
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responsabilizamos pela falta de suporte ou perda de serviços que daí possa resultar. O Acordo descreve a 
relação entre você e nós em relação à utilização dos Serviços NissanConnect.  

Trabalhamos com muitas empresas diferentes para lhe prestar os Serviços NissanConnect. Neste Acordo, 
a expressão "Prestador de Serviços" significa quaisquer pessoas, empresas, subsidiárias ou filiais ou 
entidades que forneçam quaisquer serviços, equipamentos ou instalações relacionados com os Serviços 
NissanConnect, incluindo, mas sem limitação, prestadores de serviços sem fios, fornecedores, 
licenciantes, distribuidores e concessionários.  

A totalidade ou parte dos serviços ou conteúdos fornecidos no âmbito dos Serviços NissanConnect pode 
ser fornecida por Prestadores de Serviços terceiros. Os Prestadores de Serviços podem impor termos e 
condições adicionais ao fornecimento desses conteúdos e serviços. Ao utilizar os Serviços NissanConnect, 
concorda igualmente em estar vinculado aos referidos termos e condições adicionais. A Nissan não presta 
declarações quanto à disponibilidade de quaisquer aplicações ou conteúdos selecionados ao utilizar os 
Serviços NissanConnect e não pode ser responsabilizada pela disponibilidade de aplicações ou conteúdos 
que lhe sejam fornecidos.  

LEIA ESTE ACORDO NA ÍNTEGRA ANTES DE UTILIZAR QUAISQUER SERVIÇOS NISSANCONNECT E GUARDE 
UMA CÓPIA PARA OS SEUS REGISTOS. LEIA E GUARDE UMA CÓPIA DE QUAISQUER DOCUMENTOS 
ADICIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS NISSANCONNECT QUE LHE SEJAM DADOS OU ENVIADOS. 
QUAISQUER DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS NISSANCONNECT QUE INDIQUEM FAZER PARTE DO 
SEU CONTRATO DE SERVIÇOS NISSANCONNECT FAZEM PARTE DESTE ACORDO, SE ACEITAR QUAISQUER 
SERVIÇOS DESCRITOS NOS MESMOS.  

1. PROCESSO DE SUBSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NISSANCONNECT  

1.1. O seu consentimento. Ao celebrar este Acordo e/ou ao utilizar os Serviços NissanConnect, concorda 
com as práticas e os procedimentos descritos neste Acordo.  

1.2. A ativação dos Serviços NissanConnect e o seu consentimento. Apenas pode obter e utilizar os 
Serviços NissanConnect se aceitar este Acordo e os seus termos através da aplicação para smartphone 
NissanConnect ("Aplicação Serviços NissanConnect"), clicando em "Concordo" durante o processo de 
subscrição do serviço.  

Ao aceitar o Acordo, reconhece que leu, aceitou e concordou em estar vinculado aos Termos e Condições 
deste Acordo (e, em especial, que concorda com a recolha e o tratamento dos seus dados pessoais por 
nós, de acordo com as disposições deste Acordo).  

Entende e aceita que a subscrição dos Serviços NissanConnect está associada ao seu Veículo e não pode 
transferir os Serviços NissanConnect para outro veículo.  

Se optar por não subscrever os Serviços NissanConnect, não poderá beneficiar dos Serviços 
NissanConnect.  

É da sua responsabilidade informar todos os condutores e passageiros do Veículo que pretendam utilizar 
os Serviços NissanConnect dos termos e condições deste Acordo, incluindo os aspetos relacionados com 
a privacidade dos dados.  
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1.3. Acesso aos Serviços NissanConnect. Os Serviços NissanConnect podem estar disponíveis a bordo 
através de uma unidade principal e/ou um sistema de navegação ou, remotamente, utilizando um 
computador, smartphone ou outro dispositivo e/ou aplicação especificamente criada para aceder aos 
Serviços NissanConnect („Aplicação dos Serviços NissanConnect“). Essas aplicações podem ser 
disponibilizadas pela Nissan ou por terceiros em nome da Nissan, sendo que podem ser aplicados termos 
e condições adicionais à transferência ou utilização das mesmas. 

1.4. Autenticação a bordo ou ativação de determinadas funcionalidades. Para além da sua subscrição 
dos Serviços NissanConnect, pode ser necessário autenticar-se nos sistemas do Veículo, inserindo o nome 
de utilizador, a palavra-passe ou outras informações. Além disso, determinadas funcionalidades 
relacionadas com a recolha de dados podem necessitar que você ou outros ocupantes do seu Veículo 
confirmem ativamente que essas funcionalidades devem ser ativadas.  

Para o efeito, a unidade principal ou o sistema de navegação pode apresentar um botão "Concordo" ou 
uma função semelhante para solicitar a sua confirmação. Se confirmar a utilização da funcionalidade 
relevante, esta será ativada durante toda a sua viagem e os dados necessários para o funcionamento da 
funcionalidade serão transferidos para a Nissan. Se não confirmar a sua utilização, permanecerá 
temporariamente desativada até voltar a fornecer o seu consentimento e os dados relevantes não serão 
transferidos para a Nissan. Para uma melhor experiência dos Serviços NissanConnect, o botão "Concordo" 
pode não aparecer a cada arranque do Veículo, mas com base na regularidade da sua utilização e 
considerando que terá lido os Termos e Condições e fornecido o seu consentimento recentemente. Em 
qualquer caso, se pretender desativar a funcionalidade, pode fazê-lo através do menu "Privacidade" 
(botão "Modo de Privacidade"). 

Apesar de o consentimento não ter sido fornecido ou de o Modo de Privacidade estar ligado, 
determinadas funcionalidades continuarão ativas e permitirão a transferência de dados. Este é 
especialmente o caso para o serviço de Contacto de Emergência (eCall) regulamentar disponível na 
maioria dos países europeus.  

Para sistemas Nissan equipados com a funcionalidade de perfis pessoais no veículo, dispõe da 
possibilidade de criar um perfil pessoal que pode ser assegurado. Nesse caso, a sua aceitação dos termos 
NissanConnect poderá ser armazenada no seu Perfil e não lhe será pedida no início de uma nova viagem 
com o mesmo perfil. 

1.5. Alteração do Acordo. Podemos alterar o Acordo, a qualquer momento e pontualmente, a nosso 
exclusivo critério. Quaisquer alterações serão notificadas na sua Aplicação Serviços NissanConnect (ou, 
quando apropriado, notificadas por e-mail) e entrarão em vigor a partir da data em que forem publicadas. 
A utilização contínua dos Serviços NissanConnect constituirá a sua aceitação desses termos revistos do 
Acordo. Pode aceder aos termos do Acordo em vigor através da Aplicação Serviços NissanConnect, a 
qualquer momento. Recomendamos que reveja, periódica e cuidadosamente, os termos do Acordo em 
vigor.  

Se qualquer alteração afetar significativamente os seus direitos ao abrigo deste Acordo, se afetar 
negativamente o seu serviço de forma significativa ou se resultar em maiores Taxas de Subscrição, iremos 
notificá-lo dessa alteração por e-mail. APÓS TER RECEBIDO A REFERIDA NOTIFICAÇÃO, PODE RESCINDIR 
O ACORDO OU CONCORDAR COM A ALTERAÇÃO. SE NÃO RESCINDIR O ACORDO NO PRAZO DE 30 DIAS 
APÓS A NOTIFICAÇÃO, CONSIDERAR-SE-Á QUE CONCORDOU COM A ALTERAÇÃO QUE FARÁ ENTÃO PARTE 
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DO ACORDO CELEBRADO ENTRE NÓS. Através da sua Aplicação Serviços NissanConnect, pode solicitar e 
obter uma cópia atualizada deste Acordo, incluindo todos os seus termos e condições atuais. 

1.6. Atualização ou alteração das informações da conta do Subscritor. Ao utilizar a Aplicação Serviços 
NissanConnect, pode, a qualquer momento, rever, alterar, corrigir ou atualizar as informações que nos 
forneceu.  

2. DURAÇÃO E RESCISÃO DOS SERVIÇOS NISSANCONNECT  

2.1. Serviços NissanConnect. Os seus Serviços NissanConnect iniciam assim que aceitar os termos do 
Acordo através da Aplicação Serviços NissanConnect e concluir com sucesso o processo de ativação.  

Os seus Serviços NissanConnect estão associados ao seu Veículo e não pode transferir os Serviços 
NissanConnect para outro veículo. Se não possui nem utiliza o seu Veículo durante um determinado 
Período Inicial ou Período de Serviço de Renovação, não reembolsaremos qualquer parte da sua Taxa de 
Subscrição. 

Os Serviços NissanConnect são fornecidos em variados pacotes. Alguns pacotes são oferecidos de maneira 
gratuita por um período de tempo definido, desde o momento do seu registo nos Serviços NissanConnect, 
alguns outros são pacotes pagos.  

Dependendo da duração de serviço, será notificado por e-mail ou através da Aplicação de Serviços 
NissanConnect 15 dias ou 30 dias antes do final do prazo de validade do Período de Subscrição Inicial e 
terá a oportunidade de renovar a sua subscrição através da Aplicação dos Serviços NissanConnect ao 
abrigo dos termos e condições em vigor. Aquando da renovação da subscrição ou da subscrição de novos 
pacotes poderá ser-lhe solicitado enviar um formulário de pagamento. Se o pedido de subscrição for para 
um pacote pago ou para a renovação de um pacote cujo período gratuito tenha expirado, será aplicada a 
taxa de subscrição à taxa então em vigor ("Taxa de Subscrição"). Sempre que decidir adquirir ou renovar 
os pacotes relevantes de Serviços NissanConnect, a sua conta de pagamento será automaticamente 
debitada. 

CASO TENHA VALIDADO A RENOVAÇÃO DA SUA SUBSCRIÇÃO, CONTINUARÁ A BENEFICIAR DOS SERVIÇOS DURANTE 
O PERÍODO DE RENOVAÇÃO. CASO NÃO RENOVE A SUBSCRIÇÃO ANTES DO FIM DO PRAZO DE VALIDADE, DEIXARÁ 
DE BENEFICIAR DOS SERVIÇOS NO FINAL DO PERÍODO.  

Se for o segundo ou o subsequente proprietário do Veículo, então os pacotes inicialmente oferecidos 
gratuitamente permanecerão disponíveis durante o Período de Subscrição Inicial. 

2.2. Os seus direitos de rescisão. Pode rescindir, a qualquer momento, o seu Pacote de Serviços 
NissanConnect através da Aplicação Serviços NissanConnect ou entrando em contacto connosco.  
Caso cancele uma subscrição antes do final do período de subscrição:  

 Por um pacote gratuito, deixará de beneficiar dos serviços com efeito imediato. 

 Por um pacote pago: 
o Durante o período de retração ou do período gratuito de experimentação, deixará de 

beneficiar dos serviços com efeito imediato. 
o Após o período de retração, o cancelamento entrará em vigor no final do atual período 

de faturação e continuará a beneficiar dos serviços até esse momento. 
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2.3. Os nossos direitos de rescisão e suspensão.  

Podemos rescindir os seus Serviços NissanConnect, a qualquer momento e sem motivo, caso em que 
iremos notificá-lo 30 dias antes da data efetiva de rescisão, data essa após a qual os seus Serviços 
NissanConnect terminarão. Significa que podemos decidir deixar de fornecer os Serviços NissanConnect, 
a qualquer momento e por qualquer motivo, inclusive por motivos não relacionados consigo ou com a sua 
conta connosco. No caso de decidirmos rescindir os Serviços NissanConnect, na eventualidade de rescisão 
de qualquer acordo celebrado entre nós e qualquer Prestador de Serviços do qual dependemos para 
fornecer os Serviços NissanConnect, envidaremos os nossos melhores esforços para lhe conceder o aviso 
de 30 dias acima referido.  

Podemos igualmente suspender os seus Serviços NissanConnect para manutenção ou melhoria da rede 
ou do sistema, no caso de congestionamento da rede ou se suspeitarmos de que os seus Serviços 
NissanConnect estão a ser utilizados para qualquer finalidade que nos permita proceder à sua rescisão.  

Nessa eventualidade, poderemos reembolsar taxas de subscrição pagas ou fornecer créditos 
proporcionais a partir da data do término deste Acordo ou pelo período de suspensão dos Serviços 
NissanConnect.  

Poderemos rescindir os seus Serviços NissanConnect, imediatamente, se infringir qualquer parte deste 
Acordo, se interferir nos nossos esforços para fornecer os Serviços NissanConnect, se interferir nos nossos 
negócios ou se os seus Serviços NissanConnect forem utilizados para fins ilegais ou finalidades impróprias. 
Não tem o direito de ter os Serviços NissanConnect reativados, ainda que resolva qualquer um destes 
problemas.  

Também nos reservamos ao direito, a nosso exclusivo critério, de deixar de oferecer os Serviços 
NissanConnect a novos clientes e de não aceitar a renovação dos seus Serviços NissanConnect sem 
incorrer em qualquer responsabilidade.  

2.4. Se vender o seu Veículo ou comprar um Veículo usado  

A sua ação 

Se vender o seu Veículo, se terminar o seu contrato de locação ou se o seu Veículo for para a sucata ou 
destruído enquanto estiver registado nos Serviços NissanConnect, solicitamos que nos notifique 
contactando o Serviço de Apoio ao Cliente Nissan ou retirando o Veículo diretamente da sua conta da sua 
Aplicação NissanConnect. Se formos, de outra forma, adequadamente informados de que vendeu o seu 
Veículo e terminou o seu contrato de locação, reservamo-nos o direito de cancelar o registo do Veículo 
da sua conta e permitir que o novo proprietário ou locatário registe o Veículo na respetiva conta. 

Se vender ou transferir o seu Veículo e não nos notificar, não teremos como saber que o Veículo mudou 
de mãos e poderemos continuar a recolher dados com a convicção de que os dados estejam relacionados 
consigo. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos relacionados com a privacidade que possa 
sofrer, assim como o subsequente proprietário, se não nos notificar o término do seu contrato de 
locação ou a venda do seu Veículo. Independentemente de nos notificar o término do seu contrato de 
locação ou a venda do seu Veículo, concorda que não deve, nem tentará, aceder ou utilizar os Serviços 



6 | 16 

NissanConnect ou qualquer um dos dados relacionados com seu Veículo após a venda, a transferência ou 
o término do contrato de locação do seu Veículo.  

Entende e aceita que, caso não nos notifique e caso o futuro proprietário do Veículo subscreva os Serviços 
NissanConnect relacionados com o Veículo, o perfil do novo proprietário substituirá o seu perfil e a sua 
subscrição dos Serviços NissanConnect terminará automaticamente.  

Não pode transferir os seus Serviços NissanConnect para outro veículo. Os Serviços NissanConnect 
permanecem vinculados ao Veículo (como a garantia). Se vender o seu Veículo (ou se o devolver no 
término do seu contrato de locação) sem ter cancelado a sua subscrição, esta subscrição poderá ser 
automaticamente transferida para o novo proprietário, desde que o novo proprietário comprove a 
propriedade do Veículo ligando para o Serviço de Apoio ao Cliente Nissan ou registando o Veículo na 
Aplicação NissanConnect.  

Se comprar ou alugar um Veículo que pertenceu ou foi alugado anteriormente por outra pessoa, deve 
registar-se como o novo proprietário, subscrever e ativar os Serviços NissanConnect para beneficiar das 
ofertas dos Serviços Ligados Nissan.  

3. POLÍTICA DE TAXAS, PAGAMENTOS, FATURAÇÃO E IMPOSTOS  

Os Serviços NissanConnect, juntamente com os seus detalhes, período gratuito e requisitos de subscrição, 
são explicados na secção 2.1.  

A política de pagamento, faturação e tarifas para os Serviços NissanConnect estão disponíveis na Nissan 
Store, conforme aplicável    

Se não for o primeiro proprietário do Veículo, poderá ainda beneficiar do período gratuito para os Serviços 
NissanConnect se esse período não tiver terminado aquando da sua subscrição.  

4. DADOS PESSOAIS E PROTEÇÃO DE DADOS  

4.1. Pontos gerais. A Nissan respeita e protege os seus direitos ao abrigo da lei aplicável. Esta declaração 
de recolha de privacidade descreve como gerimos qualquer informação pessoal que possamos obter de 
si.  

4.2. Utilização de dados pessoais. Iremos recolher e utilizar determinados dados mediante a sua 
utilização do Veículo e dos Serviços NissanConnect, que podem incluir dados pessoais. Ao subscrever e/ou 
utilizar os Serviços NissanConnect, concorda igualmente com a recolha e a utilização de dados pessoais 
por nós para as finalidades estabelecidos neste Acordo. Respeitaremos a sua privacidade e a dos outros 
ocupantes do Veículo.  

4.3. Categorias de informações pessoais que recolhemos. Os tipos de informações pessoais que 
recolhemos dependem do Veículo, da sua especificação, dos Serviços NissanConnect que subscreveu e da 
sua utilização dos Serviços NissanConnect. Recolhemos dados fornecidos por si em relação à sua 
subscrição NissanConnect, incluindo dados de subscrição e informações do contrato, número de 
identificação do Veículo (VIN), nome, endereço, identificações dos utilizadores, palavras-passe, dados de 
contacto do condutor principal ou proprietário do veículo. Podemos igualmente (conforme aplicável) 



7 | 16 

recolher, mas não só, dados relacionados com a informação das condições do Veículo, os seus dispositivos 
e informações do sistema, incluindo a identificação do sistema de navegação, as identificações SIM 
embutidas, o histórico de operações e dados de diagnóstico de sistemas e peças do veículo, no caso de 
consumo elétrico do veículo elétrico, estado da bateria e histórico de carga. Para o fornecimento dos 
Serviços NissanConnect e para fins estatísticos, podemos recolher dados sobre a sua utilização dos 
Serviços NissanConnect, incluindo o comportamento do sistema de navegação e dados de parâmetros, 
determinados dados de localização, incluindo os pontos de paragem e início de viagem, localizações de 
carga. Além disso, recolhemos (conforme aplicável) dados de faturação, pagamentos e gestão de 
reclamações relacionados com os Serviços NissanConnect.  

4.4. Finalidades do tratamento de dados pessoais.  

Como resultado do contrato que celebrou connosco ao subscrever os Serviços NissanConnect, iremos 
utilizar os dados pessoais para: 

 lhe fornecer os Serviços NissanConnect; 
 gerir a sua subscrição dos Serviços NissanConnect e a sua conta de subscrição; 
 lhe permitir utilizar os serviços de comunicação e mensagens;  
 lhe possibilitar controlos remotos do veículo; 
 enviar notificações relativas ao veículo, como alertas de manutenção, características integradas 

de segurança e proteção, como as funcionalidades eCall ou bCall;  
 prestar assistência na estrada;  
 ajudá-lo a poupar energia; 
 lhe prestar assistência no caso de problemas e reclamações em relação aos Serviços 

NissanConnect. 

Além disso, no âmbito do nosso legítimo interesse em melhorar os serviços e produtos que lhe 
oferecemos, tratamos igualmente os seus dados pessoais para as seguintes finalidades:  

 fornecimento de informações relacionadas com os nossos produtos e serviços e sobre termos e 
ofertas relacionados com os Serviços NissanConnect;  

 responder às suas perguntas e analisar as suas reclamações;  
 avaliação e fins estatísticos, pesquisa de mercado e outros propósitos de investigação e 

desenvolvimento; 
 planeamento da infraestrutura (como estações de recarga); 
 detetar ou impedir o abuso dos Serviços NissanConnect por si, qualquer outro ocupante do 

Veículo ou quaisquer outros terceiros; 
 garantir a segurança da infraestrutura dos Serviços NissanConnect.  

Sob reserva do seu prévio consentimento expresso, trataremos os dados pessoais recolhidos quando 
utilizar os Serviços NissanConnect para as seguintes finalidades:  

 envio de promoções por e-mail, correio, telefone ou outras comunicações eletrónicas; 
 envio de informações relativas a descontos especiais, serviços ou funções adicionais;  
 melhorar e personalizar a comunicação entre si, nós e o concessionário Nissan;  
 personalizar os Serviços NissanConnect para subscritores individuais ou grupos de subscritores; 
 planear uma viagem a seu pedido; 



8 | 16 

 na medida necessária, para fornecer os Serviços NissanConnect baseados na localização do 
Veículo e não definidos acima. 

Também podemos tratar os dados pessoais recolhidos quando utilizar o veículo e, principalmente, os 
Serviços NissanConnect, para cumprir com as nossas obrigações legais, para as seguintes finalidades: 

 eCall (marcação de emergência automática no caso de acidente rodoviário grave, com tratamento 
de informações como a localização) 

 Conformidade com leis específicas no país de utilização dos Serviços NissanConnect. 

Quando acede a serviços de prestadores de serviços terceiros (por exemplo, contas de redes sociais, 
conteúdo multimédia, informações de serviço de terceiros) por meio dos Serviços NissanConnect ou 
qualquer uma das suas funcionalidades ou aplicações, podemos receber, tratar, utilizar e transferir esses 
dados relacionados com o fornecimento desses serviços. Além disso, qualquer serviço de terceiros 
acedido através dos Serviços NissanConnect pode utilizar termos e condições adicionais que 
regulamentam a utilização dos seus dados pessoais. A Nissan não controla esses termos e condições de 
serviços independentes e isenta-se de qualquer responsabilidade ou obrigação a este respeito e não será 
responsável por qualquer utilização das suas informações pessoais conforme recolhidas e tratadas, no 
âmbito da sua utilização dos serviços de terceiros. 

NÃO VENDEMOS, ALUGAMOS OU NEGOCIAMOS INFORMAÇÕES DE SUBSCRIÇÃO COM NINGUÉM.  

4.5. Divulgação de informações pessoais. Trabalhamos com muitas empresas diferentes para lhe prestar 
os Serviços NissanConnect. Por conseguinte, partilhamos as suas informações pessoais com fornecedores 
de redes móveis, de acesso à Internet e conectividade, de gestão de subscrições, de serviços de 
pagamento, de conteúdo, licenciantes, parceiros de locação, postos de atendimento de segurança 
pública, elementos de primeira intervenção de emergência (polícia, ambulância, etc.), prestadores de 
serviços de assistência rodoviária, distribuidores, concessionários e oficinas, apenas para efeitos de 
fornecimento dos Serviços NissanConnect solicitados pelo Subscritor ou pelos outros ocupantes do 
Veículo do Subscritor. 

Quando necessário e de acordo com a lei aplicável, podemos ser obrigados a divulgar informações 
pessoais para cumprir com a lei ou ordens vinculativas ou executáveis das autoridades públicas ou 
tribunais, ou para aplicar ou fazer cumprir os termos deste Acordo.  

Também podemos partilhar as suas informações pessoais com todas as filiais da Nissan. No caso de uma 
fusão, reorganização, aquisição, coempresa, cessão, cisão, transferência, venda ou alienação de todo ou 
parte do nosso negócio, incluindo no âmbito de qualquer processo de falência ou semelhante, podemos 
transferir quaisquer informações pessoais para o terceiro relevante. Quando receberem estes dados, será 
da responsabilidade de quaisquer entidades recetoras obterem o seu consentimento expresso válido para 
qualquer tratamento adicional que decidam realizar.  

Podemos partilhar as suas informações pessoais com parceiros de serviço que forneçam serviços, 
equipamentos ou instalações em ligação com os Serviços NissanConnect ou não. Estes parceiros de 
serviço podem ter uma relação contratual com outros prestadores de serviços para fornecer serviços 
específicos (por exemplo, serviços por encomenda, como um seguro baseado na utilização, 
abastecimento por encomenda, carga de veículos elétricos inteligentes, etc.) solicitados por si ou pelo(s) 
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utilizador(es)/ocupante(s) do Veículo. Os dados, incluindo as suas informações pessoais, necessários para 
fornecer qualquer um dos serviços que possa solicitar, podem ser fornecidos a esses prestadores de 
serviços terceiros e este Acordo não regerá esses prestadores de serviços. Ao aceder a estes serviços 
específicos, concorda em cumprir com quaisquer termos e condições adicionais impostos pelos mesmos. 
Os dados partilhados com os nossos parceiros de serviço serão anónimos, tanto quanto tecnicamente 
possível, e os nossos parceiros de serviço serão solicitados a tornar esses dados anónimos, tanto quanto 
tecnicamente possível, antes de partilhá-los com os prestadores de serviços para fornecerem os serviços 
solicitados. 

4.6. Transferência de dados para fora da União Europeia (UE)/do Espaço Económico Europeu (EEE).  

Como resultado das finalidades acima, as suas informações pessoais serão transferidas e tratadas pelas 
filiais da Nissan International SA e pelos seus Prestadores de Serviços, não apenas dentro, mas também 
fora da UE/do EEE. Isso inclui, em particular (sem limitação), o tratamento de dados pessoais pela 
Nissan Motor Co., Ltd no Japão e pelos seus Prestadores de Serviços no Japão e/ou outros países fora 
da UE/do EEE. As leis de proteção de dados desses países terceiros podem não oferecer o mesmo nível 
de proteção de dados que a União Europeia ou o Espaço Económico Europeu. No entanto, caso essa 
transferência ocorra, tomaremos as medidas adequadas para assegurar que os dados pessoais sejam 
tratados de acordo com as normas fornecidas pela legislação aplicável em relação à proteção de dados. 
Se os dados pessoais recolhidos e tratados por nós forem tratados por Prestadores de Serviços fora da 
UE/do EEE, apenas tratarão esses dados de acordo com as nossas instruções para os fins acima descritos 
e sujeitos a medidas rigorosas de segurança de dados.  

4.7. Segurança. Iremos manter e solicitar que os nossos Prestadores de Serviços mantenham medidas 
adequadas de segurança dos dados técnicos, físicos e administrativos, a fim de proteger quaisquer dados 
pessoais sob o nosso controlo contra perda, utilização indevida, acesso não autorizado e alteração. Por 
exemplo, dependendo das aplicações, recorremos a tecnologias de encriptação e sistemas de 
autenticação dos utilizadores, como palavras-passe e números de identificação pessoal. Todas as 
informações são armazenadas sob medidas seguras comercialmente razoáveis, com acesso limitado 
apenas a funcionários autorizados ou representantes da Nissan, filiais da Nissan e os seus Prestadores de 
Serviços. Utilizamos práticas industriais padrão para proteger a privacidade das informações do 
Subscritor.  

Se não nos notificar a venda ou a transferência do seu Veículo, poderemos continuar a enviar 
determinadas informações do Subscritor ou outras informações sobre a sua conta para o atual endereço 
constante da nossa base de dados. Nesse caso, não somos responsáveis por quaisquer danos relacionados 
com a privacidade que possa sofrer.  

4.8. Período de armazenamento.  

Período geral de armazenamento. 

Manteremos todas as informações pessoais apenas enquanto estiver a utilizar os Serviços NissanConnect. 

Dados de utilização. 
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Como exceção ao período de armazenamento acima, os dados de utilização não serão armazenados 
durante mais de 3 anos após a sua última utilização dos Serviços NissanConnect.  

Dados de localização. 

Informações, como a velocidade e a direção de condução do veículo, e determinados dados de localização 
(no âmbito do pedido de controlo remoto, por exemplo, Geofence ou MyCarFinder) serão apagados após 
o término da finalidade para a qual foram tratados, mas, em qualquer caso, o mais tardar 7 dias após 
terem sido recebidos pelo centro de dados relevante utilizado pela Nissan. 

Determinados dados de localização (tratados fora dos serviços de controlo remoto) serão conservados 
até 3 meses, dependendo da estrutura legal do país em que os Serviços NissanConnect são utilizados ou 
no âmbito de uma reclamação relativa aos Serviços NissanConnect. 

Apagamento dos dados. 

Após o final dos períodos de conservação dos dados acima, as informações pessoais serão apagadas ou 
tornadas anonimas de acordo com a lei aplicável.  

Em qualquer caso, conforme indicado abaixo, pode, a qualquer momento, apagar todos os dados de 
utilização armazenados no seu veículo, exceto os dados necessários para o correto funcionamento do seu 
veículo, ou para a prestação de serviços que possa ainda utilizar, ou os dados obrigatórios (por exemplo, 
eCall). 
4.9. Direito de acesso e correção. Pode aceder e alterar determinados dados pessoais de acordo com a 
legislação local em matéria de proteção de dados. Também tem o direito de se opor ao tratamento dos 
seus dados pessoais ou solicitar a sua restrição. Além disso, tem o direito de solicitar a receção dos seus 
dados pessoais num formato estruturado e padrão.  

Para exercer estes direitos, pode editar a sua conta na sua Aplicação Serviços NissanConnect ou contactar 
o centro de atendimento local da Nissan.  

Como alternativa, pode entrar em contacto com o nosso Encarregado da Proteção de Dados através do 
seguinte endereço de e-mail:  dpo@nissan-europe.com 

Em qualquer caso, também tem o direito de apresentar uma reclamação à autoridade competente de 
proteção de dados. 

5. INFORMAÇÕES ESPECIAIS SOBRE LIMITES DE SERVIÇO E SISTEMA  

5.1. Propriedade tecnológica. A Nissan e os seus Prestadores de Serviços são e serão sempre os 
proprietários de todos os direitos, títulos e interesses relacionados com (I) qualquer hardware, software 
e tecnologia associada, utilizados pela Nissan no âmbito ou em conjunto com os Serviços NissanConnect 
e (II) todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos, incluindo, sem limitação, todos os 
direitos de patentes, autor, marcas registadas e sigilo comercial que contenham. É proibido, e concorda 
que não deve copiar, descompilar, desmontar, utilizar engenharia inversa, efetuar trabalhos derivados ou 
manipular quaisquer tecnologias, dados, conteúdos armazenados ou incorporados em qualquer 
equipamento utilizado para receber ou executar os Serviços NissanConnect (coletivamente "Tecnologia 

mailto:dpo@nissan-europe.com
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do Equipamento") ou de outra forma alterar ou adulterar qualquer equipamento desse tipo. Também 
concorda em não carregar, publicar, transmitir ou de outra forma disponibilizar qualquer material que 
contenha vírus de software ou qualquer outro código informático, ficheiros ou programas criados para 
interromper, desativar ou limitar a funcionalidade dos Serviços NissanConnect. Qualquer software 
contido no seu Veículo é licenciado exclusivamente para a utilização conjunta com os Serviços 
NissanConnect. Além disso, quaisquer dados e outros conteúdos dos Serviços NissanConnect são 
protegidos por direitos de autor e outras leis de propriedade intelectual, sendo que todos os direitos de 
propriedade permanecem propriedade da Nissan e dos seus Prestadores de Serviços. Apenas pode utilizar 
a Tecnologia do Equipamento para o seu uso pessoal e não comercial em relação aos Serviços 
NissanConnect.  

5.2. Marcas comerciais. NissanConnect e o logótipo Nissan são marcas comerciais da Nissan Motor Co., 
Ltd. As outras marcas comerciais, marcas de serviço, gráficos, logótipos e nomes de domínio constantes 
de quaisquer websites relacionados podem ser marcas comerciais de terceiros. Nem o seu acesso e 
utilização dos Serviços NissanConnect ou dessas aplicações ou websites, nem este Acordo lhe concedem 
qualquer direito, título, participação ou licença para reproduzir ou utilizar de outra forma as marcas 
comerciais ou quaisquer marcas comerciais, gráficos, logótipos ou nomes de domínio de terceiros. 
Qualquer boa-fé existente nas marcas comerciais gerada como resultado da sua utilização do software 
reverterá para nosso benefício.  

5.3. Sistema de posicionamento global. Os seus Serviços NissanConnect funcionam com redes de 
comunicação sem fios e com a rede de satélites do sistema de posicionamento global ("GPS"). NEM 
TODOS OS SERVIÇOS NISSANCONNECT ESTÃO SEMPRE DISPONÍVEIS EM TODOS OS LUGARES, EM 
ESPECIAL EM ÁREAS REMOTAS OU FECHADAS, OU EM TODOS OS VEÍCULOS. A área em que conduz pode 
afetar o serviço que lhe podemos fornecer, incluindo, entre outros, o serviço de encaminhamento. Além 
disso, os serviços não estão disponíveis se o sistema GPS não estiver a funcionar. Determinadas limitações 
de programação do sistema GPS podem afetar a nossa capacidade de determinação da localização precisa 
do seu Veículo.  

5.4. PIN remoto seguro. Como medida de segurança adicional, será necessário um Número Identificador 
Pessoal (PIN) antes de - mas não só - poder utilizar as funcionalidades de Bloqueio/Desbloqueio remoto 
das portas. Este PIN é estabelecido durante a inscrição nos Serviços NissanConnect ou na utilização da 
ação remota pela primeira vez. Caso necessite repor o seu PIN, poderá visitar o menu de Definições da 
aplicação dos Serviços NissanConnect. 
 
5.5. Google Home/Google Assistente por voz. Caso o seu veículo seja compatível com a tecnologia Google 
Home, recomenda-se a utilização da Ação dos Serviços NissanConnect apenas num contexto seguro e 
privado. Note que a utilização desta Ação permite-lhe controlar determinadas funções de veículos através 
do Google Assistente, e assim esta Ação não se destina a ser utilizada por crianças ou qualquer outra 
pessoa que não possua acesso ao seu veículo (quando aplicável). Todas as interações por voz com o 
dispositivo Google Home são armazenadas no histórico do seu "Google Assistente" encontrado em 
"Minha Atividade" na aplicação do Google Assistente. O histórico de transações é visível para qualquer 
pessoa com acesso à sua conta Google. É recomendável que não partilhe as credenciais da sua conta 
Google com qualquer outra pessoa que não deseje que aceda a este histórico de transações. Poderá 
eliminar determinadas interações de voz associadas à sua conta em "Minha Atividade" na Aplicação 
Google Assistente, pesquisando por uma entrada específica e carregando no botão de eliminar. Ou, 
poderá eliminar todas as gravações de voz associadas à sua conta para cada um dos seus produtos Google 
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Assistente ativados, selecionado o produto aplicável na página "Eliminar atividade por" em 
myactivity.google.com ou contactando o Serviço de Apoio ao Cliente do Google Assistente.  
 
Durante a utilização do Google Assistente por voz e dependendo do comando por voz, a Ação dos Serviços 
NissanConnect poderá utilizar os seguintes dados de maneira a cumprir com pedido efetuado: O Número 
de Identificação do Veículo (VIN) do automóvel, as coordenadas de GPS, o endereço de destino pedido, 
endereços de casa ou trabalho, caso estejam armazenados no seu perfil dos Serviços NissanConnect. Os 
dados utilizados através da Ação dos Serviços NissanConnect apenas são tratados no contexto do Google 
Assistente por voz, eliminado 20 mins depois e não partilhados com terceiros.  
 
Este serviço requer uma subscrição ativa dos Serviços NissanConnect.  
 
5.6 Amazon Alexa. Caso o seu veículo seja compatível com a tecnologia Amazon Alexa, recomenda-se a 
utilização da Capacidade dos Serviços NissanConnect apenas num contexto seguro e privado. Note que a 
utilização desta Capacidade permite-lhe controlar determinadas funções de veículos através do Amazon 
Alexa, e assim esta Capacidade não se destina a ser utilizada por crianças ou qualquer outra pessoa que 
não possua acesso ao seu veículo. Todas as interações por voz com o dispositivo Amazon Alexa são 
armazenadas no seu "Histórico do Dispositivo Alexa" encontrado em "Definições" na aplicação Alexa 
Companion. O histórico de transações é visível para qualquer pessoa com acesso à sua conta Amazon. É 
recomendável que não partilhe as credenciais da sua conta Amazon com qualquer outra pessoa que não 
deseje que aceda a este histórico de transações. Poderá eliminar determinadas interações de voz 
associadas à sua conta em "Histórico" nas "Definições" na Aplicação Alexa Smartphone, pesquisando por 
uma entrada específica e carregando no botão de eliminar. Ou, poderá eliminar todas as gravações de voz 
associadas à sua conta para cada um dos seus produtos Alexa ativados, selecionado o produto aplicável 
na página Gerir o seu Conteúdo e Dispositivos em www.amazon.com/mycd ou contactando o serviço de 
apoio ao cliente da Amazon Alexa. 
 
Durante a utilização do Assistente de Voz Amazon Alexa e dependendo do comando por voz, a Capacidade 
dos Serviços NissanConnect poderá utilizar os seguintes dados de maneira a cumprir com pedido 
efetuado: O Número de Identificação do Veículo (VIN) do automóvel, as coordenadas de GPS, o endereço 
de destino pedido, endereços de casa ou trabalho, caso estejam armazenados no seu perfil dos Serviços 
NissanConnect. Os dados utilizados através da Ação da Capacidade NissanConnect apenas são tratados 
no contexto do Assistente de Voz Amazon Alexa, eliminado 20 mins depois e não partilhados com 
terceiros.  
 
Este serviço requer uma subscrição ativa dos Serviços NissanConnect.  
 
5.7. WIFI a bordo - WIFI no automóvel. O seu Veículo está equipado com um chipset de WIFI integrado 
e, se aplicável, poderá oferecer serviço WIFI no automóvel, permitindo-lhe acesso à Internet para 
dispositivos portáteis a ele ligados (até um máximo de 7 dispositivos).  
 
O acesso à Internet necessita da ativação dos Serviços NissanConnect assim como da subscrição de 
pacotes de dados fornecidos por um operador de rede móvel selecionado. Desde que a ligação à Internet 
seja segura – recomendamos que não partilhe as suas credenciais de segurança de WIFI disponíveis na 
unidade NissanConnect. 

6. AS SUAS RESPONSABILIDADES  
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6.1. Gestão da sua conta. A sua receção dos Serviços NissanConnect depende da sua ativação dos Serviços 
NissanConnect, conforme acima descrito. É responsável por manter uma forma válida de pagamento para 
o seu pacote de serviços após o término de qualquer Período de Serviço Inicial ou Período de Serviço de 
Renovação. Para qualquer informação adicional relacionada com a gestão da conta, consulte a Aplicação 
dos Serviços NissanConnect.  

6.2. Palavras-passe/identificação do utilizador. Compromete-se a ser totalmente responsável pela 
proteção da sua palavra-passe e identificação do utilizador (fornecidas no concessionário durante a 
entrega ou de outra forma colocadas ao seu dispor ou configuradas por si de acordo com o processo de 
ativação). Qualquer pessoa que tenha a sua palavra-passe ou identificação do utilizador pode aceder aos 
Serviços NissanConnect e não nos compete, nem a qualquer Prestador de Serviços, indagar a autoridade 
de quem utilize a sua palavra-passe, identificação do utilizador ou outras informações que possam ser 
utilizadas para identificar a sua conta para solicitar serviços para o seu Veículo.  

6.3. Utilização adequada dos serviços. Compromete-se a não utilizar quaisquer Serviços NissanConnect 
para fins fraudulentos, ilegais, abusivos ou que interfiram, seja de que forma for, nos serviços que 
prestamos aos nossos demais clientes. Compromete-se a não abusar nem a fazer algo que prejudique 
quaisquer operações comerciais, serviços, reputação, funcionários e instalações que nos pertençam ou 
pertencentes aos Prestadores de Serviços. Se fizer algo do acima exposto, concorda em ser responsável 
por qualquer quantia que alguém nos reivindique, além de quaisquer despesas, resultando, total ou 
parcialmente, dessa utilização ou das suas ações.  

Não pode revender, copiar, armazenar, reproduzir, distribuir, alterar, afixar, publicar, executar, transmitir, 
divulgar ou criar trabalhos derivados de quaisquer conteúdos recebidos através dos Serviços 
NissanConnect, nem pode utilizar quaisquer conteúdos recebidos através dos Serviços NissanConnect 
para fins comerciais.  

6.4. Salvaguarda e utilização das informações de terceiros. Determinadas informações recebidas através 
dos seus Serviços NissanConnect pertencem-nos, aos Prestadores de Serviços ou a outros terceiros que 
as forneçam através de nós. Podem estar protegidas por um ou vários direitos de autor, marcas registadas, 
marcas de serviço, patentes ou outras proteções legais. Compromete-se a não utilizar quaisquer 
conteúdos que receba através dos Serviços NissanConnect, exceto quando expressamente autorizado por 
nós ou pelo nosso Prestador de Serviços. Não pode revender nenhum dos mesmos, nem utilizá-los para 
fins comerciais. Não pode copiar, armazenar, reproduzir, distribuir, alterar, afixar, publicar, realizar, 
transmitir, divulgar ou criar trabalhos derivados de qualquer um desses conteúdos.  

6.5. Outros utilizadores ou ocupantes do seu Veículo. É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR QUALQUER 
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NISSANCONNECT NO SEU VEÍCULO, MESMO SE NÃO FOREM UTILIZADOS POR 
SI E AINDA QUE ALEGUE, POSTERIORMENTE, QUE A UTILIZAÇÃO NÃO FORA AUTORIZADA. TAMBÉM É O 
ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS SOLICITADOS, POR SI OU POR QUALQUER PESSOA QUE UTILIZE O 
SEU VEÍCULO, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS NISSANCONNECT. Compromete-se a informar e a chamar a 
atenção de todos os utilizadores e ocupantes do seu Veículo para as características e limitações dos 
Serviços NissanConnect e do sistema, bem como para os termos do Acordo. Não nos compete, nem a 
qualquer Prestador de Serviços, indagar a autoridade de quem utilize o seu Veículo. Caso utilize os 
Serviços NissanConnect para cometer um crime ou para finalidades impróprias, será responsável por 
quaisquer danos resultantes dessa utilização que nos sejam imputados.  

7. AVISOS ESPECIAIS  
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7.1. Atualizações de softwares, hardwares e equipamentos. Os Serviços NissanConnect envolvem 
softwares (incluindo o software do Veículo e os softwares utilizados pela unidade telemática de controlo, 
a unidade principal ou o sistema de navegação) ou conteúdos que podemos querer ou devemos alterar 
pontualmente. Podemos fazer isso remotamente sem notificá-lo primeiro. Essas alterações podem afetar 
ou apagar os dados que armazenou no sistema dos Serviços NissanConnect do seu Veículo. Não somos 
responsáveis por dados perdidos. Não é proprietário do software dos Serviços NissanConnect nem 
adquire quaisquer direitos para utilizar ou alterar o software dos Serviços NissanConnect por iniciativa 
própria. Os sistemas do seu Veículo envolvem igualmente softwares que devemos alterar pontualmente. 
Aceita que possamos assistir os Prestadores de Serviços para fazer isso remotamente.  

7.2. Serviços de rede móvel. Não tem qualquer direito em relação ao(s) número(s) de telemóvel 
atribuído(s) à unidade telemática de controlo do seu Veículo, exceto no âmbito da utilização relacionada 
com os Serviços NissanConnect.  

7.3. Tecnologia e comunicações. Os Serviços NissanConnect apenas podem funcionar se o seu Veículo 
estiver num local coberto pela nossa operadora de rede móvel. Os Serviços NissanConnect que envolvam 
informações de localização do seu Veículo apenas podem funcionar se os sinais por satélite GPS estiverem 
desimpedidos e disponíveis nesse local, bem como se forem compatíveis com o hardware dos Serviços 
NissanConnect.  

7.4. Alterações nas telecomunicações/GPS. O sistema dos Serviços NissanConnect utiliza tecnologia 
digital de telecomunicações sem fios e tecnologia GPS que estão fora do nosso controlo. Sabe-se que as 
tecnologias de telecomunicações evoluem com o tempo, resultando na obsolescência de determinadas 
redes de telecomunicações. Se a infraestrutura de telecomunicações, a Internet pública ou a tecnologia 
GPS exigida pelo sistema dos Serviços NissanConnect evoluir de uma forma que resulte na 
incompatibilidade dessas tecnologias com o sistema dos Serviços NissanConnect, os mesmos poderão não 
funcionar e seremos obrigados a rescindir os seus Serviços NissanConnect. Se isso acontecer, notificá-lo-
emos da data efetiva da rescisão e descreveremos cada um dos nossos direitos e obrigações. Não nos 
responsabilizamos e não fornecemos qualquer garantia em relação à tecnologia de telecomunicações e 
tecnologia GPS utilizadas para fornecer os Serviços NissanConnect. Não nos responsabilizamos por 
quaisquer alterações efetuadas por quem fornece essas tecnologias e por qualquer perda de serviço daí 
resultante.  

7.5. Prestadores de conteúdos. Determinados Prestadores de Serviços impõem termos e condições 
adicionais à prestação de serviços (por exemplo, os termos do utilizador final que cobrem dados de 
navegação e localização). Ao utilizar os Serviços NissanConnect, concorda igualmente em estar vinculado 
aos referidos termos e condições adicionais. A Nissan não presta declarações quanto à disponibilidade de 
quaisquer aplicações ou conteúdos selecionados ao utilizar os Serviços NissanConnect e não pode ser 
responsabilizada pela disponibilidade de aplicações ou conteúdos que lhe sejam fornecidos.  

7.6. Mapas e navegação. Os dados de encaminhamento que lhe fornecemos baseiam-se nas informações 
cartográficas ao nosso dispor durante o processo de fabrico, mas podem ser imprecisos ou estar 
incompletos quando os utilizar pela primeira vez. Por exemplo, os nossos dados de encaminhamento 
podem não incluir informações sobre estradas de sentido único, restrições de inversão de marcha, 
projetos de construção, estradas sazonais, desvios ou novas estradas. Pode sugerir utilizar uma estrada 
atualmente fechada para construção ou uma inversão de marcha proibida por sinais no cruzamento. Além 
disso, o trânsito, as condições meteorológicas e outros eventos podem fazer com que as condições 
rodoviárias sejam diferentes dos resultados gerados. Por conseguinte, deve sempre usar o bom senso, 
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obedecer às leis e instruções relativas ao tráfego e às estradas e avaliar se é seguro e legal, com base no 
trânsito atual, nas condições meteorológicas e noutras condições, seguir as instruções fornecidas pelos 
Serviços NissanConnect ou pelo sistema de navegação do seu Veículo. A Nissan não presta declarações 
quanto à completude ou precisão das informações cartográficas que lhe sejam fornecidas, a não ser com 
base nas informações cartográficas mais recentes ao nosso dispor quando subscreve os Serviços 
NissanConnect. A Nissan não será responsabilizada por qualquer imprecisão ou incompletude dos dados 
cartográficos que lhe sejam fornecidos.  

7.7. Geografia e ambiente. Existem outras circunstâncias que não controlamos, nem podemos controlar, 
que nos podem impedir de lhe fornecer os Serviços NissanConnect, em determinado momento ou num 
local específico, ou que podem afetar a qualidade dos Serviços NissanConnect. Determinados exemplos 
são colinas, edifícios altos, túneis, condições meteorológicas, conceção do sistema elétrico e arquitetura 
do seu Veículo, danos em peças importantes do seu Veículo resultantes de um acidente ou 
congestionamento da rede telefónica sem fios. A Nissan não será responsabilizada por qualquer 
incapacidade de utilização dos Serviços NissanConnect resultante de qualquer uma das circunstâncias 
acima.  

7.8. Fora do nosso controlo. Não nos responsabilizamos por qualquer atraso ou falha no desempenho, se 
esse atraso ou falha não puder ser evitado por precauções razoáveis. Além disso, não nos 
responsabilizamos se esse atraso ou falha for causado por atos da natureza, forças ou causas fora do nosso 
controlo razoável. Os exemplos incluem falhas elétricas de serviços públicos, atos de guerra, ações 
governamentais, terrorismo, distúrbios civis, escassez ou dificuldades de mão-de-obra 
(independentemente da causa) ou falhas de equipamentos, incluindo falhas da Internet, computadores, 
telecomunicações ou outros equipamentos.  

7.9. Informações disponíveis. Os Serviços NissanConnect poderão estar limitados a determinadas áreas 
geográficas nas quais estejam disponíveis dados de mapas e/ou fornecedores de conteúdo. Nesse caso, a 
cobertura geográfica poderá ser menor do que aquela que está geralmente disponível.  

7.10. Integridade e informações do Veículo. Para utilizar os Serviços NissanConnect, o seu Veículo deve 
dispor de um sistema elétrico operacional, incluindo bateria suficiente no caso de um veículo elétrico. Os 
Serviços NissanConnect podem não funcionar se tentar acrescentar, ligar ou alterar qualquer 
equipamento ou software no seu Veículo (como ligar dispositivos ao sistema elétrico ou à porta de 
diagnóstico do Veículo ou qualquer outra alteração efetuada no mesmo). 

8. GARANTIAS E RESPONSABILIDADE  

8.1. Sem garantias. As garantias constituem uma forma especial de promessa. A garantia limitada do seu 
Veículo ou a garantia limitada do fabricante do hardware (se aplicável) inclui o equipamento dos Serviços 
NissanConnect presente no seu Veículo, MAS NÃO COBRE OS SERVIÇOS NISSANCONNECT NEM O SERVIÇO 
SEM FIOS. . Devido a circunstâncias que vão para além do nosso controlo, não podemos prometer serviços 
ininterruptos ou sem problemas, nem que os dados ou informações que lhe sejam fornecidos estarão 
isentos de erros.  

9. Pontos gerais  
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9.1. Lei aplicável. No máximo permitido por lei e salvo disposição expressa em contrário, este Acordo e 
quaisquer litígios resultantes ou relacionados com o mesmo serão regidos pelas leis de Portugal, sem 
considerar o conflito com os princípios legais, e por quaisquer tarifas aplicáveis, independentemente da 
sua classificação. Você e nós aceitamos que quaisquer litígios resultantes ou relacionados com este 
Acordo ou com a sua utilização dos Serviços NissanConnect estarão sujeitos à jurisdição exclusiva dos 
tribunais de Portugal.  

9.2. Podemos proceder à cessão destes Termos de Utilização. Podemos proceder à cessão deste Acordo, 
total ou parcialmente, a qualquer pessoa escolhida por nós. Não pode proceder à cessão destes Termos 
de Utilização ou das suas obrigações a qualquer outra pessoa sem o prévio consentimento prévio da 
Nissan.  

9.3. Este constitui o Acordo integral. Este Acordo (estes termos e condições e quaisquer outros 
documentos da Nissan incorporados nos mesmos) constitui o acordo integral entre si e nós. Substitui 
todos os outros acordos ou declarações, verbais ou escritos, entre nós, passados ou presentes, e não pode 
ser alterado, salvo conforme disposto neste Acordo. Se qualquer parte deste Acordo for considerada 
inválida por um tribunal ou árbitro, as restantes partes permanecerão aplicáveis. Mesmo após o término 
destes Termos de Utilização, as suas disposições regerão quaisquer litígios resultantes ou relacionados 
com o mesmo (salvo no caso de substituição por um novo acordo entre nós). Acarreta igualmente um 
cariz vinculativo sobre os seus herdeiros e sucessores e sobre os nossos sucessores. Nenhuma renúncia 
de qualquer parte deste Acordo, ou de qualquer incumprimento do mesmo, em qualquer circunstância, 
constituirá uma obrigação de procedermos à renúncia de qualquer outro caso ou incumprimento. EM 
DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS, PODEREMOS DECIDIR FORNECER O SEU SERVIÇO 
VOLUNTARIAMENTE, AINDA QUE NÃO SEJA ELEGÍVEL PARA O MESMO. NÃO SE TRATA DE UMA RENÚNCIA 
NEM DE UMA OBRIGATORIEDADE DE O VOLTARMOS A FAZER. ACEITA QUE NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS 
POR NADA QUE RESULTE DO NOSSO FORNECIMENTO DE TAL SERVIÇO.  

FIM dos Termos e Condições  


